असुधारित प्रत

महािाष्ट्र रिधानसभा
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम
गुरुिाि, रिनाांक ३० माचच, २०१७
(सकाळी ११.०० िाजता)

एक

:

प्रश्नोत्तिे .

िोन

:

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािि ठे िणे (१)

उद्योग मां त्री

:

पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्यावित, पुणे
र्यांिा सन २०१५-२०१६ र्या िर्षािा पंिेिाळीसािा
िार्षर्षक अहिाल सभागृहासमोर ठे ितील.

(२)

िस्त्त्रोद्योग मां त्री

:

महाराष्ट्र राज्र्य र्यंत्रमाग महामंडळ मर्यावित, निी
मुंबई र्यांिा सन २०१४-२०१५ र्या िर्षािा
त्रेिाळीसािा िार्षर्षक अहिाल सभागृहासमोर
ठे ितील.

तीन

:

सािचजरनक उपक्रम सरमतीचा बािािा ि तेिािा अहिाल सािि किणे.

चाि

:

अनुसरू चत जाती कल्याण सरमतीचा सातिा अहिाल सािि किणे.

पाच

:

मा.सरमती प्रमुख, रिधानसभा रिशेषारधकाि सरमती याांचा प्रस्त्ताि विधानसभा विशेर्षावधकार सवमतीकडे वििारार्थ प्रलंवबत असलेल्र्या,
(१)

सन्माननीर्य विधानसभा सिस्र्या श्रीमती विपीका संजर्य िव्हाण र्यांनी
श्री.सुवनल सैंिाणे , तहवसलिार, बागलाण, वज.नावशक र्यांिेविरुध्ि उपश्स्र्त
केलेले विशेर्षावधकार भंग ि अिमानािे प्रकरण.

(२)

सन्माननीर्य विधानसभा सिस्र्य श्री. राजेश क्षीरसागर र्यांनी श्रीमती ज्र्योतीवप्रर्या
ससह, वजल्हा पोलीस अधीक्षक, जालना ि श्रीमती िैशाली माने , पोलीस उप
अधीक्षक, र्यांच्र्याविरुध्ि उपश्स्र्त केलेले विशेर्षावधकार भंग ि अिमानािे
प्रकरण.

र्या िोन प्रकरणांिरील विशेर्षावधकार सवमतीिे अहिाल सािर करण्र्याकवरता
महाराष्ट्र विधानसभा वनर्यम १८३(१) च्र्या परं तुकान्िर्ये पुढील अवधिेशनाच्र्या शेिटच्र्या
वििसापर्यंत मुित िाढिून िे ण्र्यात र्यािी.
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लक्षिेधी सूचना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये ) :
(रिनाांक २९ माचच , २०१७ िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशचरिण्यात
आलेली पिां त ु पुढे ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना क्रमाांक १)
(१)

सिचश्री. सुिेश हाळिणकि, सुरनल शशिे , सांतोष िानिे रि.स.स. तातडीच्या ि
सािचजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे कामगाि मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"राज्र्यातील सिथि क्षेत्रातील कामगारांसाठी स्ितंत्र कल्र्याणकारी र्योजना राबविणारे
मंडळ स्र्ापन करण्र्याऐिजी सिथि असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी एकि कल्र्याणकारी
मंडळ स्र्ापन करण्र्यािी बाब शासनाच्र्या वििाराधीन असणे , त्र्यामध्र्ये र्यंत्रमाग कामगार,
शेतमजूर, पत्रकार ि िृत्तपत्र विक्रेते , वरक्षािालक, रकिालक, िाहनिालक आिी
घटकांिा समािेश असणे , र्या सिथ घटकांच्र्या उत्पनावािर सेस लािून उत्पनावािे साधन वनमाण
करणे सुध्िा शासनाच्र्या वििाराधीन असणे , सिर घटकांिे उत्पनाव कमी असल्र्यामुळे त्र्यांना
वनिृत्तीिेतन, भविष्ट्र्यवनिाह वनधी, आरोग्र्य सुविधा, विमा र्यासारख्र्या कोणत्र्याही
कल्र्याणकारी र्योजनांिा लाभ वमळत नसणे , पवरणामी हे घटक आर्षर्कष्ष्ट्टर्या अप्रगत
राहून सामावजक विर्षमता वनमाण होणे , र्याबाबत मा. अर्थ मंत्री र्यांच्र्या समिेत झालेल्र्या
बैठकीत राज्र्यातील सिथि क्षेत्रातील कामगांरासाठी एकि कल्र्याणकारी मंडळ स्र्ापन
करण्र्यािा वनणथर्य घेण्र्यात र्येऊनही अद्याप कोणतीि कार्यथिाही करण्र्यात न र्येणे, त्र्यामुळे
सिरिे कल्र्याणकारी मंडळ स्र्ापन करण्र्याबाबत शासनाने करािर्यािी कार्यथिाही ि
शासनािी प्रवतवक्रर्या."

(२)

सिचश्री. अशोक पाटील, अमीत साटम, प्रकाश फातपेकि, िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील,
सुरनल केिाि, मो. आरिफ (नसीम) खान, अरमन पटे ल रि.स.स. तातडीच्या ि
सािचजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मुख्य मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"मुंबईत सन २०१० ते २०१६ र्या कालािधीत विविध विकास कामासाठी सुमारे २५
हजार िृक्ष तोडण्र्यास माहे फेब्रुिारी, २०१७ मध्र्ये मं बई महापावलकेकडू न विलेली संमती,
मुंबई शहर ि उपनगरात मुंबई महानगरपावलकेच्र्या िृक्ष प्रावधकरणाकडू न झाडांिे संरक्षण
करण्र्याऐिजी िर मवहना वकमान ५०० झाडे तोडण्र्यािी परिानगी िे ण्र्यात आल्र्यामुळे
पर्यािरणािा होत असलेला ऱ्हास, नाहूर गाि (मुंबई) पश्चिम र्येर्े मे.वपरॅ मल वरअल्टी र्या
विकासकास इमारतींच्र्या बांधकामासाठी अशोक, सपपळ, जंगली िेरी, आंबा, खजूर,
नारळ, सूबाभूळ, सिि, िाफा, कडू सलब, आिळा, बोर ि उं बर आिी २३८ झाडे तोडू न ती
पुनरोपीत करण्र्यास परिानगी िे तांना महानगरपावलकेच्र्या िृक्ष प्रावधकरणाकडू न झाडे
कापण्र्याच्र्या बिल्र्यात ३० वििसात निीन झाडे लािण्र्यािे प्रवतज्ञापत्र विकासकाकडू न
घेण्र्यात र्येऊनही विकासकाने त्र्यािी अंमलबजािणी न करणे, र्याबाबत तक्रार करुनही िृक्ष
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प्रावधकरणाने त्र्याकडे केलेले िुलथक्ष, िृक्षतोडीस परिानगी िे तांना िुपटीहून अवधक झाडांना
पुनरोवपत करण्र्यािी पावलकेने अट घातली असतांनाही र्या झाडांिे नेमके कार्य झाले,
पुनरोवपत कुठे आवण कसे केले जाते र्याबाबत गत पाि िर्षात कोणताि आराखडा ि
मावहती महापावलकेकडे उपलब्ध नसणे , पवरणामी िृक्ष प्रावधकरणातील अवधकारी ि
विकासक र्यांच्र्यात आर्षर्क संगनमत असल्र्यािा वनमाण झालेला संशर्य, त्र्यामुळे
नागवरकांमध्र्ये पसरले ला असंतोर्ष, र्याप्रकरणी महापावलकेच्र्या िृक्ष प्रावधकरणातील
अवधकाऱ्र्यांिी िौकशी करुन त्र्यांच्र्यािर कारिाई करुन मे.वपरॅ मल वरअल्टी र्या कंपनीस
झाडे कापण्र्यािी िे ण्र्यात आलेली परिानगी रद्द करुन िृक्षतोड ि िृक्ष पुनरोपण र्याबाबत
वनर्यमांिी ि कार्यद्यािी काटे कोरपणे अंमलबजािणी करण्र्याबाबत शासनाने करािर्यािी
कार्यथिाही ि शासनािी प्रवतवक्रर्या.
(३)

श्री नरें द्र पवार, अॅड. आशिष िे लार, अॅड. पराग अळवणी, सिचश्री. अरमन पटे ल,
सांतोष िानिे रि.स.स. तातडीच्या ि सािचजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मुख्य
मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"कल्याण-डोंबिवली महापाबलकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न अनेक वर्षापासून
प्रलंवबत असल्याचे वनिशथनास र्येणे, महापाबलका क्षेत्रातील कचऱ्याचे संकलन, वाहतूक
आबण बवल्हे वाट यािाित राज्य शासनाच्र्या सुवणण जयंती नगोरोत्थान योजनेंतगणत ४४
कोटी रुपर्यांिे बवशेर्ष अनुदान दे ण्याचे मान्य करून या योजनेत सहभागी होण्यासाठी
महापाबलकेला अर्धा बहस्सा भरावा लागणे, त्यानुसार महापाबलकेने उं िडे कल्र्याण (प) र्येर्े
सुमारे १० हे क्टर क्षेत्रात २७ कोटी खचण करून कंपोस्ट खत आबण वीजबनर्ममती प्रकल्प सुरु
करणे, मात्र सदर प्रकल्प पूणणत्वास नेण्यास प्रशासनाने केलेले िुलथक्ष, पवरणामी र्या
प्रकल्पािे २७ कोटी रुपर्ये िार्या जाणे, शासनाने मुंिई प्रादे बशक बवकास प्राबर्धकरणाच्या
अंतगण त येणाऱ्या महापाबलकांच्या घनकचऱ्याच्या बवघटनासाठी तळोजा येथे बवघटन
प्रकल्प रािबवण्याचे बनश्चीत करणे , परं तु सदर प्रकल्पात सहभागी होण्यास पाबलकेने
शासनास विलेला नकार, उं िडे येथे प्रकल्प रािबवण्यासाठी पुन्हा सुमारे ६० कोटीचा प्रारूप
बवकास आराखड्यािा शासनाकडे पाठविलेल्र्या प्रस्तािास तातडीने मान्र्यता िे ण्र्याबाबत
शासनाने करािर्यािी कार्यथिाही ि प्रवतवक्रर्या."

सात

:

सन २०१७-२०१८ च्या अर्थ संकल्पातील अनुदानाच्या मागणयांवर चचा व मतदान
(चौथा ि शेिटचा शदवस).
(१)

अनाव, नागरी पुरिठा ि ग्राहक संरक्षण बवभाग.

(२)

सामावजक न्र्यार्य ि विशेर्ष सहाय्र्य बवभाग.

(३)

सािथजवनक आरोग्र्य बवभाग.
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(४) सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग बवभाग.
(५) पाणी पुरिठा ि स्िच्छता बवभाग.
(६)

पर्यथटन ि सांस्कृवतक कार्यथ विभाग.

(मतास टाकावयाच्या मागणयांची सूची स्वतंत्रपणे शवतरीत केल्याप्रमाणे)
[ चचारोध (शगलोटीन) सायां काळी ५.३० वाजता ]
(बुधिाि, रिनाांक २९ माचच, २०१७ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशचरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्त्ताि)
आठ

:

सिचश्री. सुरनल प्रभु, िाज पुिोरहत, सिा सििणकि, ॲड. आरशष शेलाि,
सिचश्री. अजय चौधिी, सुरनल शशिे , ॲड. पिाग अळिणी, सिचश्री. िमे श लटके, योगेश
सागि, तुकािाम काते, मां गेश कुडाळकि, श्रीमती तृप्ती सािांत, सिच श्री. अमीत साटम,
अशोक पाटील, अतुल भातखळकि, सुरनल िाऊत, कॅ . आि. तरमल सेल्िन,
सिचश्री. प्रकाश सुिे, मां गलप्रभात लोढा, प्रकाश फातपेकि, सििाि तािाशसह, सांजय
पोतनीस, श्रीमती मरनषा चौधिी, श्री.सांजय केळकि, शव.स.स यांचा म.शव.स. शनयम
२९३ अन्वये प्रस्ताव ( चचा पुढे सुरु ि मां त्र्याांचे उत्ति ) :"मुंबई शहरात असलेल्र्या १६ हजार जुन्र्या उपकर प्राप्त इमारतींमध्र्ये ४ लाखांपेक्षा जास्त
कुटुं वबर्य राहत असणे, त्र्यापैकी गेल्र्या ४० िर्षाच्र्या कालािधीत केिळ ६७२ इमारतींिा
पुनर्षिकास झालेला असणे, १५०० इमारती जवमनिोस्त करून तेर्ील सुमारे २१ हजारांपेक्षा
जास्त कुटुं वबर्य संक्रमण वशवबरात गत १५ ते २० िर्षापासून राहत असणे , विकासकांनी पर्यार्यी
वनिासािे मान्र्य केलेले भाडे ि अनेक िर्षापासून र्कविलेले भाडे िे ण्र्यािी आिचर्यकता, जुन्र्या
इमारतीमध्र्ये राहणाऱ्र्या लाखो रवहिाचर्यांच्र्या वनिाऱ्र्यािी व्र्यिस्र्ा करणे, राज्र्य शासनािे
गृहवनमाण धोरण राबविण्र्यामध्र्ये विकासकांकडू न सहकार्यथ न वमळणे , मुंबईतील बी.पी.टी.,
रे ल्िे इत्र्यािीच्र्या जवमनीिरील झोपडपट्टीिावसर्यांसाठी राबविण्र्यात आलेल्र्या एसआरए
गृहवनमाण प्रकल्पांिी झालेली िूरिस्र्ा, १०० िर्षाहून जुन्र्या मोडकळीस आलेल्र्या इमारतीच्र्या
भाडे करारािे नुतनीकरण न झाल्र्यामुळे त्र्या इमारतीिा पुनर्षिकास खोळं बला असणे ि
पवरणामी तेर्ील रवहिाचर्यांिे जीि धोक्र्यात र्येणे, मुंबईतील िरळी भागातील झोपडपट्टी
पुनर्षिकासािे अनेक प्रलंवबत प्रकल्प तातडीने पूणथ करण्र्यािी आिचर्यकता, मुंबईतील बंि
पडलेल्र्या वगरण्र्यांच्र्या मालकीच्र्या जागांिर वगरणी कामगारांना घरे बांधून िे ण्र्याच्र्या र्योजने ला
गती िे णे, बोरीिली संजर्य गांधी राष्ट्रीर्य उद्यानाच्र्या सव्हे नं . २३९/१ र्या िन क्षेत्रािी मोजणी
करून अवतक्रमणांिे त्र्याि क्षेत्रात पुनिथसन करण्र्याबाबत सिडोशी र्येर्ील लोकप्रवतवनधींनी माहे
वडसेंबर, २०१६ मध्र्ये मा.मुख्र्यमंत्री, मा.िनमंत्री, मा.गृहवनमाण मंत्री, मा.िन राज्र्यमंत्री र्यांिेकडे
लेखी वनिेिनाद्वारे मागणी करणे, र्याबाबत शासनाने करािर्यािी कार्यथिाही वििारात घेण्र्यात
र्यािी."
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सवथश्री. जयं त पाटील, राधाकृ ष्ण शवखे -पाटील, अशजत पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, शदलीप
वळसे-पाटील, डॉ. पतंगराव कदम, सिचश्री. शरशकाांत शशिे , बाळासाहे ब र्ोरात, जयदत्त
क्षीरसागर, प्रा. शवरें द जगताप, सिचश्री. सांिीप नाईक, सुरनल केिाि, िाजेश टोपे,
गोपालिास अग्रिाल, डॉ. सरतश पाटील, मो. आरिफ नसीम खान, सिचश्री. सुिेश
लाड, अरमत िे शमुख, हसन मुश्रीफ, डी. एस. अरहिे , श्रीमती रिपीका चव्हाण,
ॲड. यशोमती ठाकू ि, सिचश्री. मधुकििाि चव्हाण, पाांडुिां ग बिोिा, कारलिास
कोळां बकि, हनुमांत डोळस, रनतेश िाणे, बसििाज पाटील, िसांतिाि चव्हाण, अमीन
पटे ल, के. सी. पाडिी, कारशिाम पाििा, िणरजत काांबळे , डॉ. सांतोष टािफे,
श्रीमती अरमता चव्हाण, श्री. शेख आरसफ शेख िरशि, श्रीमती रनमच ला गारित,
श्री. अस्त्लम शेख, प्रा. िषा गायकिाड, सिचश्री. भाऊसाहे ब काांबळे , त्र्यांबक रभसे,
कु. प्ररणती शशिे , सिचश्री. रसध्िािाम म्हे त्रे, भाित भालके शव.स.स यांचा म.शव.स. शनयम
२९३ अन्वये प्रस्ताव :
" राज्र्यात आज विजेिा प्रचन गंभीर झालेला असणे , भारवनर्यमन, शाचित िीज न वमळणे ,
विद्युत कंपनीत िाढत िालत असलेली महसुली तूट, अशा अडिणींना सामोरे जािे लागत
असणे , राज्र्यातील ८० टक्के जनतेला िररोज सुमारे ४ तासांहून अवधक भारवनर्यमन सोसािे
लागणे , भारवनर्यमनामुळे शेती, उद्योग ि गािांतील बरे िसे छोटे उद्योजक अडिणीत आले
असणे , िीज वितरण कंपनीच्र्या प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष न विल्र्याने विद्युत प्रकल्पांना
अव्र्यािसावर्यक पध्ितीने नुकसानीत िालवित असणे , िीज वनर्षमती केंद्ांना कोळशािा
अवनर्यवमत पुरिठा, पाण्र्यािी टं िाई, िीज वनर्षमतीिे संि जुने झाले असून जुन्र्या संिाना
िालविण्र्यासाठी बराि खिथ करािा लागत असणे , त्र्याऐिजी आधुवनक तंत्रज्ञान िापरुन
संिािे नुतनीकरण करणे सकिा निीन संि बसविण्र्यािी आिचर्यकता, रत्नावगरी वजल्हर्यातील
िाभोळ िीज वनर्षमती प्रकल्प पूणथ क्षमतेने सुरु करण्र्यास शासनास आलेले अपर्यश, शासनाने
र्या प्रकल्पातून अंग काढू न घेतल्र्यामुळे शासनाला झालेले आर्षर्क नुकसान, राज्र्यात ५० लाख
सोलार पंप बसविण्र्यािी शासनाने घोर्षणा करुन सुध्िा अजूनही सोलार पंप बसविण्र्यात र्येत
असलेल्र्या अडिणी, मुंबई शहरास विद्युत पुरिठा करणाऱ्र्या बेस्ट, टाटा पॉिर कंपनी ि
वरलार्यन्स एनजी र्या वतन्हीही कंपन्र्यांनी विजेिे िर समान ठे िण्र्याबाबत अभ्र्यास करुन प्रस्ताि
सािर करािा असे शासनाने जावहर करणे , राज्र्यातील अडिणीत आलेल्र्या र्यंत्रमाग
उद्योगाकवरता िेगळी िगथ िारी वनमाण करण्र्यािी गरज असून र्या उद्योगाला अनुिान िे ण्र्यािी
आिचर्यकता, राज्र्यात िीजे िी गळती ि िोरी होण्र्यािे प्रमाण अवधक असणे , िीज
वितरणातील गळती सरासरी १६ टक्के असणे , औश्ष्ट्णक विद्युत केंद्ाना वमळणारा आर्यातीत
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कोळसा विलेल्र्या वनकर्षानुसार वमळत नसणे , इंधन पुरिठा करारानुसार कोळशांिी संर्युक्त
नमुना तपासणी केिळ कोळसा पुरिठर्याच्र्या वठकाणी होत असणे , जो िजा घोवर्षत केला जातो
त्र्यानुसार प्रत्र्यक्षात औश्ष्ट्णक विद्युत केंद्ांना त्र्या िजािा कोळसा प्राप्त होत नसणे , कोळसा
खरे िीमध्र्ये होत असलेला भ्रष्ट्टािार, ग्राहकांच्र्या िीज वबलात होणाऱ्र्या गफलती, अणुविद्युत
ऊजेिा शासनाने ३ टक्के इतका अल्प उपर्योग करुन घेतलेला असणे , राज्र्यातील बरे ि
जलविद्युत प्रकल्प पाण्र्याअभािी बंि पडलेले असणे , र्यात सिावधक प्रकल्प बीड वजल्हर्यातील
असणे , बंि असलेले विद्युत प्रकल्प सुरु करुन आिचर्यक िीज वनर्षमती करण्र्याबाबत तसेि
िीज कंपन्र्यांमध्र्ये सुरु असलेला गैरव्र्यिहार ि भ्रष्ट्टािार रोखण्र्यासाठी शासनाने केलेली िा
करािर्यािी उपार्यर्योजना ि शासनािी प्रवतवक्रर्या.

िहा

:

शासकीय रिधे यके :
(१)

पुि:स्त्थापनाथच :-

सन २०१७ िे विधानसभा विधेर्यक क्रमांक १८ – महाराष्ट्र करविर्षर्यक कार्यिे
(कर बसविणे , सुधारणा ि विवधग्राह्यीकरण) विधेर्यक, २०१७.
----------------------------------------------------------------------------------------(२)

रिचाि, खां डश: रिचाि ि सांमत किणे :(क)

सन २०१७ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक १७ – महािाष्ट्र जमीन महसूल
सांरहता (सुधािणा) रिधे यक, २०१७.

(ख) शवधे यक संयक्
ु त सशमतीकडे पाठशवणयाबाबत श्री.अस्त्लम शेख, शव.स.स.
यांचा प्रस्ताव :"सन २०१७ चे महाराष्ट्र बवर्धानसभा बवर्धे यक क्रमांक १७ – महाराष्ट्र जमीन
महसूल संवहता (सुधारणा) विधेर्यक, २०१७ बवर्धानपबरर्षदे ची सहमती घे ऊन दोन्ही
सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन बवचाराथण पाठबवण्यात यावे."
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अधा-तास चचा (म.रि.स. रनयम ९४ अन्िये ) :(सोमिाि, रिनाांक २७ माचच, २०१७ िोजीच्या बॅलटव्िािे ठिरिण्यात आलेल्या
प्राथम्यक्रमानुसाि िशचरिण्यात आलेल्या सूचना) (सूचना क्र. १ ि २)
(१)

श्री. रक्षतीज ठाकू ि, रि.स.स पुढील सािचजरनक महत्तिाच्या बाबीिि चचा उपस्स्त्थत
कितील.
"पालघर बजल्हयाची पश्चिम वकनारपट्टी वनसगथ सौंिर्याने नटलेली असून तेर्े सििणी
वकनारा, िाढिण वकनारा, डहाणू समुद्वकनारा, नरपड बीि, आगर, विखला आवण बोडी
बीि तसेि ऐवतहावसक डहाणू वकल्ला र्या िास्तू पर्यथटकांना आकर्षर्षत करीत असणे , र्येर्ील
प्रवसध्ि महालक्ष्मी मंविर, आशागडिे संतोर्षी माता मंविर, र्याबरोबर बोडीिा बारडािा गड,
गंभीर गड, भीम बांध र्या ऐवतहावसक सांस्कृवतक स्र्ळांना भाविक आवण पर्यथटक मोठया
प्रमाणात भे टी दे त असणे , र्येर्ील वकनाऱ्र्यािरील वहरिीगार िनराई, लहान मोठी झाडे
आवण र्येर्ील समुद्ािे ि सुरुच्र्या िनांिे िशथन खरे ि नर्यनरम्र्य असून समुद्र वकनारा
पर्यथटकांिे लक्ष िेधून घे त असतांनाही डहाणू तालुक्र्यातील र्या पर्यथटन स्र्ळांकडे शासनाने
िुलथक्ष केल्र्यामुळे र्येर्ील पर्यथटन व्र्यिसार्याला िालना वमळत नसणे, र्येर्ील पर्यथटनाला
िालना वमळू न स्र्ावनकांना रोजगारांच्र्या संधी उपलब्ध होण्र्यासाठी शासनाने करािर्यािी
कार्यथिाही ि उपार्यर्योजना."

(२)

श्री. िाजेश काशीिाि, रि.स.स पुढील सािचजरनक महत्तिाच्या बाबीिि चचा
उपस्स्त्थत कितील.
"झरी उपसा ससिन प्रकल्पास (ता अजुथनी मोरगांि, वज. गोंविर्या) सन २००५ साली
मान्र्यता प्राप्त झाली असून भंडारा वजल्ह्यातील लाखनी, लाखांिरू ि गोंविर्या वजल्ह्यातील
मोरगांि अजुथनी तालुक्र्यातील १८ गािांना त्र्यािा लाभ वमळणार असणे , र्या र्योजनेकरीता
२२७५ हे क्टर लागिडी क्षेत्र आिचर्यक असून हे क्षेत्र धापेिाडा टप्पा -२ अंतगथ त र्येत
असल्र्यामुळे र्या र्योजनेिे लाभक्षेत्र धापेिाडा टप्पा-२ सकिा झरी उपसा ससचन योजना
र्यापैकी कोणत्र्या र्योजनेत समाविष्ट्ट करावयाचे यािाितचा अहिाल सािर करण्र्यािे वनिे श
मंडळ कार्यालर्याकडू न कार्यथकारी अवभर्यंता, उपसा ससचन प्रकल्प विभाग, वतरोडा (वज.
गोंविर्या) र्यांना िे ण्र्यात येणे, परं तु त्र्यािर अद्यापही कोणती कार्यथिाही करण्र्यात आली
नसणे , सिर प्रकल्प वकत्र्येक िर्षापासून प्रलंवबत असल्र्यामुळे शेतकऱ्र्यांमध्र्ये पसरलेला
असंतोर्ष, त्र्यामुळे शेतकऱ्र्यांच्र्या वहतासाठी लागिडी र्योग्र्य क्षेत्र ओवलताखाली आणण्र्याच्र्या
ष्ष्ट्टीने झरी प्रकल्प तातडीने पुणथत्िास आणण्र्यासाठी शासनाने करािर्यािी कार्यथिाही ि
उपार्यर्योजना."
रिधान भिन,
मुंबई,
विनांक : २९ मािथ, २०१७

डॉ. अनांत कळसे,
प्रधान सविि,
महाराष्ट्र विधानसभा.

